Príloha č. 1 uznesenia 7/2020

ZMENA
Štatútu Ceny Slovenskej komory architektov
(zo 7. februára 2002 v znení uznesení z 5. novembra 2002, z 3. februára 2005, zo 16. marca 2006, zo
16. decembra 2010, zo 16. apríla 2014, z 9. marca 2016, z 13. septembra 2016, z 15. marca 2017,
14. marca 2019 a 12. februára 2020 )
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov sa podľa článku 26 bod 1. písm. s) Štatútu
Slovenskej komory architektov uznieslo na tejto zmene:
I.
1. V článku 3 sa ods. 4 upravuje nasledovne:
„(4) Podmienkou podania návrhu je vyplnenie:
a) elektronickej prihlášky a uhradenie režijného poplatku vo výške 30 € úradu Komory
v termíne stanovenom Komorou,
b) elektronickej prihlášky na registráciu diela do Registra architektonických diel a uhradenie
režijného poplatku vo výške 20 € v termíne stanovenom Komorou.“
2. V článku 3 sa dopĺňa ods. 5 nasledovne:
„(5) Podrobnosti upravuje elektronická prihláška na webovom sídle Komory a Ceny.“

3. Za článok 5 sa vkladá nový článok 6, ktorý znie nasledovne:

„Článok 6
(1) Tajomník poroty v spolupráci s úradom zabezpečí zverejnenie prihlásených diel na webovom
sídle Komory.
(2) V lehote 30 pracovných dní od zverejnenia podľa bodu 1 tohto článku, je každý, kto tvrdí, že
zverejním diela môžu byť porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy, oprávnený podať proti
zverejneniu diela námietky.
(3) Námietky je možné podať prostredníctvom adresy elektronickej pošty komarch@komarch.sk.
(4) Námietky musia obsahovať najmä:
a)
b)
c)
d)

označenie osoby, ktorá námietky podáva,
označenie diela voči ktorému námietky smerujú,
odôvodnenie námietok,
predmet na preukázanie tvrdených skutočností.
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(5) Odôvodnenie námietok má obsahovať opis skutočnosti na základe ktorých dochádza
k porušeniu najmä autorského práva autora k zverejnenému dielu, alebo iné rozhodné skutočnosti
odôvodňujúce zásah do práv a oprávnených záujmov sťažovateľa.
(6) Na neodôvodené námietky sa neprihliada.
(7) O námietkach, ktoré boli podané dôvodne, rozhodne predstavenstvom nominovaná komisia
v lehote 14 dní. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po uplynutí lehoty podľa ods. 2 tohto článku.
(8) V prípade, pokiaľ sa preukáže porušenie práva sťažovateľa, tajomník poroty v spolupráci
s úradom zabezpečí vyradenie predmetného diela z prebiehajúceho ročníka CE ZA AR.
(9) Vyradením diela podľa bodu 8 tohto článku, nie sú dotknuté práva sťažovateľa alebo autora
domáhať sa ochrany svojich práv pred príslušným súdom SR.“.
4. V článku 7 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie nasledovne:
„(7) Porota hlasuje o vybranom diele konsenzom. V prípade, ak o to požiada aspoň jeden člen
poroty, hlasuje sa tajným hlasovaním všetkých členov poroty.“.
5. V článku 9a sa za bod 3. dopĺňa bod 4., ktorý znie nasledovne:
„(4) V prípade, pokiaľ sa na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súru SR po
nadobudnutí Ceny preukáže porušenie práv poškodeného autora vo vzťahu k Dielu Komora si
vyhradzuje právo odňať cenu udelenú k tomuto dielu. Rozhodnutie o odňatí Ceny bude zverejnené
obvyklým spôsobom najmä na webovom sídle Komory.“

II.
Dopĺňa sa poznámka pod čiarou „Zmena štatútu z 12. februára 2020 nadobudla účinnosť
13. februára 2020.“

Riaditeľ úradu:
JUDr. Viera Hanuláková, v.r.

Predseda:
Ing . arch. Iľja Skoček, v.r.
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